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Benvolguts companys i companyes: 

 

 

Per decisió de la Junta Directiva i pel compromís enunciat en la cloenda del passat 

Congrés, pertoca ja convocar la celebració del XIX Congrés Valencià de Filosofia. 

Les dates  seran per al 2012 :  29,30 i 31  de març ,  que  com en els anteriors 

Congressos  son  dijous, divendres i dissabte. 

Aquesta vegada el lloc tornarà a ser la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 

de la Universitat de València , lloc que ha demostrat  ser escaient . 

La data final d’entrega de ponències serà 20 de febrer de 2012, amb la finalitat de 

poder seleccionar-les i imprimir amb temps suficient el programa del Congrés . Els 

tòpics de les ponències hauran d’inserirse dintre de l’ àmbit marcat per les àrees de 

coneixement de la filosofia , que dispondran la seua distribució en grups. Durant el 

mes de febrer es comunicarà  als ponents la decisió sobre l’acceptació de les ponències. 

Hi haurà , com sempre, ponencies invitades per cadascuna de les àrees de coneixement  

(Lògica i Filosofia de la Ciència, Filosofia,Metafísica i Teoria del Coneixement, 

Filosofia Moral i Política,  i Estètica ). Oportunament us informarem dels ponents 

invitats . 

La SFPV està cercant acords de preu amb hotels de la ciutat de València, dintre del 

concert que la Universitat té amb l’hostaleria , per aquells assistents al Congrés que 

desitgen hostalatge. Més avant us informarem sobre l’assumpte. 

La Junta Directiva us encoratja a presentar ponències al Congrés. 

 Si cal alguna consulta podeu dirigir-vos a la següent adreça electrònica : sfpv@uv.es 

o al telefon: 963983705. 

Rebeu una  cordial salutació  tots en nom de la Junta Directiva i en el meu propi. 

 

 

 

 

                                                         Enric Casaban Moya 

 

                                                        President de la SFPV. 
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P.S. Normativa per a les  ponències: 

        Qualsevol tema filosòfic. 

        Idiomes: català, castellà o anglés. 

        Fins 15 fulls A4 1,5 espais lletra 12. 

        Ponències encapsalades per un “abstract” fins 10 línies (només en anglés) i unes      

        “keywords” (només en anglés) 

        Enviar únicament versió definitiva ( per a passar pels “referees”).Després de  

        presentar-la al Congrés podrà ser canviada abans de la seua publicació. 

        Cal ser soci de la SFPV per a presentar ponències al Congrés. 

        Consultes sfpv@uv.es 

                         
 


